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§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg
uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen Nihøjevej 34, Øster Hornum,
9530 Støvring
Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, har den 7. juli 2017 modtaget en anmeldelse vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen Nihøjevej 34, Øster Hornum, 9530 Støvring.
Center Natur og Miljø har foretaget en konkret vurdering af anmeldelsen i henhold til husdyrbrugloven1, samt § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2.
Rebild Kommune vurderer, at det anmeldte overholder kravene i § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og ikke er i strid med Kommuneplan 2013-253.
Afgørelse
Det anmeldte projekt kræver ikke tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12, i
husdyrgodkendelsesloven og kan derfor bringes til udførelse.
Nabo/partshøring
Rebild Kommune har undladt at foretage nabohøring jf. § 36, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, da Rebild Kommune skønner, at det anmeldte projekt er af underordnet betydning for naboerne. Ændringen foregår indenfor eksisterende anlæg og samlet set sker der et
fald i antallet af dyreenheder. Dette giver en reduktion af lugt og ammoniak fra ejendommen.
Projektet har i perioden fra 6. september 2017 til 22. september 2017 været i høring hos ansøger.
Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden / Der indkom følgende bemærkninger i
høringsperioden.

1

LBK nr. 256 af 21. marts 2017 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

2

Bek. nr. 211 af 28/02/2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

3

http://rebild.dk/politik/planer/kommuneplan-2013-2025.
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Projektbeskrivelse
Se vedlagte anmeldelse.
Anmeldelsen omfatter en ændring af dyreholdet med flere kvier. Malkekøer og kalve udgår.
Ændringen foregår i eksisterende bygninger og består i følgende:
Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen

Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori

Vurdering
Da der sker en ændring i dyreholdet med flere kvier, hvor malkekøer og småkalve udgår, uden
bygningsmæssige ændringer på ejendommen Nihøjevej 34, Øster Hornum 9530 Støvring, kan
ændringen, jf. § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, vurderes gennem en anmeldelsesordning.
Projektets nærmere beskrivelse og forhold til kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
og Rebild Kommunes vurdering fremgår af nedenstående.
Til dokumentation for at kriterierne for at anmeldelsen er opfyldt, er der oprettet et fiktivt skema i husdyrgodkendelse.dk som er indsendt til Rebild Kommune. Skemaet har nr. 101422
Resultatet heraf gennemgås kort nedenstående.
Ejendommens samlede lugtemission falder som følge af dyreskiftet. I nudriften er lugtemissionen beregnet til 4.726,27 LE/m³ og 20.086,64 OUE/m³, mens den i ansøgt drift er beregnet til
3.268,56 LE/m³ og 13.891,36 OUE/m³ ~ svarende til et fald som skyldes ændring af dyreholdet.
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Det er kommunens vurdering, at § 29, stk. 4, nr. 1 og 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er overholdt.

Samlet resultat af ammoniaktab
Den samlede ammoniakemission er 1349,44 kg N/år, hvilket er 734,41 kg N/år lavere end
nudriften. Det er kommunens vurdering, at § 29 stk. 4, nr. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er overholdt.
I forhold til naturområderne er der en merbelastning på 0,0 kg N/år.
Det er dermed kommunens vurdering, at § 29 stk. 4 nr. 4 litra a)-d) i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er overholdt.
Ejendommens anlæg er beliggende indenfor beskyttelseslinjen af 4 forskellige fortidsminder.
Idet den anmeldte ændring foregår indenfor eksisterende bygninger, er det Rebild Kommunes
vurdering, at det anmeldte kan gennemføres via anmelderordningen.
Med baggrund i ovennævnte, er det Rebild Kommunes vurdering, at det anmeldte overholder
kravene i § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og ikke er i strid med Kommuneplan
2013-25.
Afgørelsen er gyldig fra offentliggørelsen, fredag den XX.XXX 2017, der sker på www.rebild.dk.
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Klage- og søgsmålsvejledning
Godkendelser og tilladelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra
afgørelsen er offentligt bekendtgjort. En eventuel klage skal indsendes gennem Klageportalen,
som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. En eventuel klage skal være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde senest fredag den XX. XXXX 2017 kl. 23.59.
Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal den senest 3 uger efter klagefristens udløb indsende kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Kommunen skal endvidere fremsende de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Opkrævning finder sted i forbindelse med
indsendelse af klagen gennem Klageportalen. Vejledning om klageportalen kan findes på Miljøog Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen. De særlige forhold, som kan begrunde
en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. Det gælder også borgere,
der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser, borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.
Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge
Klageportalen, kan du aflevere/indsende din klage til kommunen:
Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring
Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fritaget
for at bruge digital post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Myndigheden
sørger for at sende din anmodning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at
bruge Klageportalen.
Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning kan imødekommes.
Civil retssag:
Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene.
Udnyttelse af tilladelsen
Afgørelsen kan godt udnyttes selvom der klages over den, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre
eller ophæve en tilladelse.
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Udnyttes en afgørelse, der er klaget over, sker det for egen regning og risiko
Øvrige oplysninger
Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter at den er meddelt. Hvis
en afgørelse på grundlag af en anmeldelse efter § 29 ikke har været helt eller delvist udnyttet i
3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år
(jf. § 37 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).
Hvis afgørelsen er udnyttet (helt eller delvist), kan den ikke annulleres. Hvis dyreholdet efterfølgende ønskes ændret tilbage til det tidligere, skal også denne ændring anmeldes til kommunen. Alle betingelser for at bruge anmeldeordningen skal være opfyldt for at skiftet kan accepteres uden krav om godkendelse, også selv om der ændres tilbage til en tidligere tilladt eller
godkendt produktion.
I forbindelse med miljøtilsyn vil afgørelsen blive gennemgået og hvis det konstateres, at oplysningerne givet i anmeldelsen ikke svarer til produktionen, vil kommunen betragte anmeldelsen
som bortfaldet. Rebild Kommune vil se det som skærpende omstændighed med krav om, at
ændringerne skal godkendes efter husdyrgodkendelsesloven.

Spørgsmål til denne afgørelse eller til sagen i øvrigt, kan rettes til undertegnede på tlf. 99 88
76 80 eller e-mail cnm@rebild.dk.

Med venlig hilsen
Frederik Holmgren Møller
Miljømedarbejder

Bilag:
Anmeldelse
Oversigtskort
Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – via e-mail: dnrebild-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Rebild - via e-mail: rebild@dn.dk
Konsulent: Agri Nord, Carsten Aarup: caa@agrinord.dk
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